
إن احلمد هللا حنمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه اهللا فال  الشيخ :

ك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أما مضل له و من يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شري

بعد ، فإن خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وشر األمور حمدثاا وكل 

حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار . ال شك أن مشكلة الساعة هي هذه الفتنة اليت يصدق فيها 

ت املسلمني وقبل أن نديل برأينا فيها وقد تكرر البحث حوهلا مرارا وتكرارا ولكن ال أا دخلت كل بيت من بيو 

بد مما ال بد منه على األقل من إجياز واختصار الكالم حول هذا املوضوع موضوع الساعة ولكن ال بد يل بني 

ميا وحديثا وخباصة يف يدي ذلك أن أتكلم عن مسألة فقهية أصولية طاملا وقع يف خمالفتها مجاهري املسلمني قد

هذه الفتنة . هذه املقدمة هي أنه ال جيوز للمسلم الذي خيشى اهللا عز وجل ويتقيه أن يتكلم يف مسألة شرعية يف 

(( وال التحرمي أو يف التحليل بله يف التكفري والتضليل إال على بينة من اهللا ورسوله لقوله تبارك وتعاىل يف كتابه 

، ومعلوم من علم أصول  السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال )) تقف ما ليس لك به علم إن

الفقه أن املسائل الشرعية تدور على أصول أربعة مقطوع ا عند أهل السنة واجلماعة حقا أال وهي الكتاب 

نقول يف والسنة ، والسنة الصحيحة وليس كل ما يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بصحيح ولذلك 

األصل الثاين السنة الصحيحة مث اإلمجاع علما أنه ليس كل إمجاع يدعى يكون إمجاعا صحيحا واقعا فاإلمجاع 

الذي هو حجة هو ما يساوي قول بعض أهل العلم ما كان معلوما من الدين بالضرورة فهذا هو الدليل أو املرجع 

القياس و القياس منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي وإذا  أو املصدر الثالث من املصادر األربعة ، رابعها وآخرها

عرفنا أن أدق هذه املراجع أو هذه األصول األربعة هي القياس وعرفنا أن منه ما بكون خفيا أي ال يظهر لكل 

أهل العلم فضال عن غريهم حينئذ نأخذ من هذه املقدمة النتيجة التالية أال و هي أنه ال جيوز للمسلم حىت ولو  

طالب علم أن يقول أنا أرى كذا إال إذا كان لديه نص صريح من كتاب اهللا ومن سنة رسول اهللا صّلى اهللا كان 

عليه وآله وسلم الصحيحة كما قلنا فهنا من املمكن لطالب العلم القوي أن يقول أنا أعتقد أو أرى كذا وكذا بناء 

ليه وآله وسلم ويذكره أّما أن يّدعي أو يتبّىن رأيا له على قول اهللا تبارك وتعاىل كذا أو قول رسول اهللا صلى اهللا ع

يف مسألة ليس عليها نّص صريح من كتاب اهللا أو من سنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله وسلم الّصحيحة وإمنا 

هناك ميكن أن يكون إمجاع أو أن يكون هناك قياس فاللجأ واالعتماد على هذين املصدرين إمنا هو من شأن أهل 

لم املتخّصصني يف دراسة الكتاب و السنة فإن هؤالء فقط هم الذين يستطيعون أن يثبتوا إمجاعا صحيحا وهم الع

الذين فقط يستطيعون أن يقيسوا النظري على النظري واملثيل على املثيل أما من دوم من طالب العلم فضال عن 

جيوز هلم أن يتدخلوا يف مثل هذه املسائل اليت  عامة الناس الذين ليس هلم صلة بالعلم مطلقا فهؤالء وهؤالء ال



تبىن إما على اإلمجاع وإما على القياس إذا عرفنا هذه املقدمة وهي مقدمة ال ميكن أن يناقش فيها أحد من أهل 

  . ...العلم ألا قضية مسلمة ال نزاع فيها 

لعامل اإلسالمي العريب خاصة مث إذا عرفنا ذلك حينئذ ندخل يف صلب هذه الفتنة اليت أملت با ... الشيخ :

اإلسالمي عامة فإننا سنجد أن من آثار هذه الفتنة أن يتكلم فيها من ال علم عنده مطلقا بالشريعة فيقول هذا 

يف فالن من الناس إنه كافر أو يف فالن من الناس إنه جماهد أو فالن أصاب وفالن أخطأ هؤالء الناس ال جيوز 

(( وال تقف ما ليس لك به علم إن كونون واحلالة هذه قد خالفوا اآلية السابقة هلم أن يصدروا رأيا هلم في

(( فاسألوا أهل ، كما أم خيالفون قول اهللا عز وجل  السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال ))

ن ال يكتموا العلم والرسول عليه السالم يأمر أهل العلم بأن جييبوا إذا سئلوا وأ الذكر إن كنتم ال تعلمون ))

 ( من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار )الذين أعطوا كما قال عليه الصالة والسالم 

والناس اليوم إما عامل وإما غري عامل وال حالة وسطى بني هؤالء و هؤالء وربنا عز وجل قد أوضح السبيل لكل من 

، فأهل الذكر عليهم البيان ومن  لذكر إن كنتم ال تعلمون ))(( فاسألوا أهل االطائفتني يف قوله عز وجل 

سواهم عليهم السؤال عن البيان وحينئذ حينما ينطلق اتمع اإلسالمي بعلمائه وبغري علمائه يف هذا احلدود 

تستقيم حيام وإن خالفوا اضطربت حيام كما هو واقع املسلمني اليوم إذا جيب على كل فرد من أفراد 

ني أن ينظر إىل نفسه إن كان يرى يف نفسه أهلية العلم فسئل فعليه أن جييب وإن كان يعرف من نفسه أنه املسلم

ليس من أهل العلم فحذار أن يتكلم مبا ال علم عنده وعليه أن يصمت وأن يسأل أهل العلم كما مسعتم آنفا يف 

ملسلمني عامة كما ذكرنا فأقول إن هذه الفتنة اآلية السابقة ، بني يدي هذه املقدمة أحتدث عن الفتنة النازلة با

تتعلق جبنسني من الناس , األول احلكام واآلخر احملكومون , األول رؤوس الدول اإلسالمية واآلخر الشعوب 

املسلمة مث نقول أو نعود إىل القسم األول أال وهم احلكام فنقول هؤالء طائفتان بالنسبة للفتنة القائمة اآلن كلهم 

ولية شرعية ال أحد منهم ينجوا منها إال إن افرتض أنه تاب إىل اهللا عّز و جّل و أناب و لكن و احلالة عليه مسؤ 

هذه ال بد من أن تظهر آثار هذه التوبة عمليا وليس قوليا بعض هؤالء احلكام ظهر اعتداءهم شرعا على دولة 

لف للشرع واضح ال يقبل جدال من أهل جماورة هلم واجتاحوها كما يقال يف ليلة ال قمر فيها وهذا حكم خما

العلم أما عامة الناس فقد قلنا ما جيب أنه نقول يف حقهم  وهو أم ال جيوز هلم أن يتكلموا ألم ال علم 

(( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت عندهم  ربنا عز وجل يقول يف حمكم كتابه 

، وال شك عندنا مطلقا يف أن احلكم  التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا )) إحداهما على األخرى فقاتلوا

املسيطر على العراق بغى على احلكم املسيطر على الكويت وحينئذ لو كان هناك من حيّكم الشريعة اإلسالمية يف  



مع األسف عزيز ال  كل مصيبة أو نازلة أو كان بإمكانه ولو كان عادة يطبق األحكام الشرعية مائة يف املائة وهذا

وجود له اليوم لكين أقول حىت لو وجد مثل هذا احلكم فإنه مع األسف الشديد ال يوجد مستطيعا لتطبيق اآلية 

،  (( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا ))السابقة 

دول العربية قبل نزول هذه البلية قد عقدوا اجتماعات كثرية ذلك ألنكم تعلمون مجيعا إن شاء اهللا ألن ال

ومؤمترات عديدة كان مجاهري املسلمني وشعوم ال يعرفون شيئا من اخلالفات اليت تدور يف تلك املؤمترات أو كما 

 يقولون اليوم ما جيري وراء الكواليس مجهور الناس ال يعلمون شيئا من ذلك لكنهم كانوا يالحظون أن هناك

خالفات وخالفات كثرية أو شديدة ولذلك تنعقد تلك املؤمترات وتلك االجتماعات ومعىن ذلك أا مل تفد هذه 

الدول اجتماعام ومؤمترام شيئا فكان من نتيجة ذلك أي من عدم وجود حاكم حيكم مبا أنزل اهللا على األقل 

ال يستطيع تنفيذها ألن تنفيذها حيتاج إىل قوة أقوى من يف هذه املسألة أو حيكم مبا أنزل اهللا يف هذه املسألة لكنه 

(( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا قوة الباغي ألن اهللا عز وجل يقول كما مسعتم 

، وحنن نعلم حبكم الواقع وهذا مما يفرحنا وحيزننا من جهة أخرى نعلم من  التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا ))

واقع أّن الّدولة السعودية كانت هي الّدولة املرّشحة لتنّفذ هذا احلكم الشرعي ملا هو معروف عنها هي من جهة ال

بني الدول العربية بل واإلسالمية األعجمية األخرى هي اليت تطبق األحكام الشرعية وإن كان هذا التطبيق يف 

" حنانيك بعض الشر أهون من ا وحديثا بعض اجلزئيات فيها نظر ولكنها على كل حال األمر كما قيل قدمي

فالذي حيكم باإلسالم باملائة مخسني خري من الذي حيكم اإلسالم باملائة عشرين وهكذا دواليك هذا  بعض "

يفرحنا من جهة أن هذه الدولة تطبق األحكام الشرعية أحسن من غريها لكن حيزننا أن غريها من الدول 

مسريا على عجرها وجبرها بل ألا ال تكاد حتكم مبا أنزل اهللا مطلقا وإمنا  اإلسالمية األخرى ليس فقط ال تسري

(( فأصلحوا حتكم بالقوانني اليت قد يكون بعضها إجنليزيا وبعضها فرنسيا وهكذا لذلك فإذا قال اهللا عز وجل 

املفروض أن  ، كان بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا ))

الدولة السعودية هي املرشحة ملا ذكرنا من تفوقها على غريها من الدول العربية األخرى يف تطبيق األحكام 

الشرعية كانت هي املرشحة أو املفروض أن تنفذ هذا احلكم الشرعي لكن مع األسف ال تستطيع أن تنّفذ هذا 

شرعية باملائة مائة وثانيا لو أرادت أن تطبق هذا احلكم احلكم الشرعي ملاذا ؟ ألا أوال ال تطبق األحكام ال

الشرعي ككثري من األحكام األخرى اليت تطّبقها واحلمد هللا فهذا احلكم تنفيذه يتطّلب أن تكون الدولة املنّفذة له 

لدولة هي أقوى دولة بالنسبة للدول العربية اإلسالمية لكننا حنن مع األسف الشديد مل جند هذه القوى يف هذه ا

اليت هي خري من غريها من الدول العربية من حيث متسكها بتنفيذ األحكام الّشرعية ألّا ضعيفة من حيث قّوا 



املاّدية بالّنسبة للّدولة الباغية , الدولة الباغية كما تدل مظاهر تلك املؤمترات وتلك اللقاءات مل يفد فيها األمر 

(( ما أمكن اإلصالح حينئذ يأيت األمر اآلخر يف اآلية  فأصحلوا بينهما )) ((األول املأمور به يف اآلية السابقة 

من الذي يقاتل هذه الفئة الباغية ؟ من كان أقوى منها , هذه  فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا ))

تكون املنفذة  األقوى مع األسف الشديد مل توجد ليس فقط يف هذه الدولة اليت قلنا إا كانت هي املفروض أن

هلذا احلكم أو هلذا األمر الثاين يف اآلية الكرمية بعد أن مل يفد تنفيذ األمر األول وهو حماولة الصلح وأكرب دليل 

على ذلك أن هذا البغي الذي مل ميكن إزالته بالطريقة األوىل واحلسىن وهي الصالح وال بالطريقة األخرى وهي 

األسف نتج من هذا البغي أمر ما كان ليخطر يف بال أحد من املسلمني كافة أن املقاتلة أو القتال ملا ذكرناه مع 

يتحقق يف سبيل ماذا ؟ يف سبيل حتاشي اعتداء وبغي آخر قد يقع من هذه الدولة الباغية على الدولة األخرى 

ة ليس فقط بالدول ااورة للدولة املبغي عليها أال وهي الدولة السعودية ما الذي نتج من وراء ذلك ؟ االستعان

العربية ومعلوم كما ذكرنا آنفا أا ال حتكم الشريعة اإلسالمية بل وفيها دولة تعلن أا ال تتبىن اإلسالم دينا وإمنا 

تتبىن البعث دينا ومنهاجا هلا أال وهي الدولة السورية فاستعانت الدولة السعودية الشرعية ذه الدول وفيها الدولة 

بعثية معروفة ومعروفة أا كانت دائما تتحدث عن اإلمربالية وعن األمريكان واليهودية وحنو السورية وهي دولة 

ذلك وإذا هي أخريا تنضم إىل اجليش األمريكي واجليش الربيطاين الذين استعانت ما الدولة السعودية ملاذا 

" إذا حلق معروفا يف هذه البالد خشية أن يصيبها ما أصاب جارا على حد املثل الشامي ما أدري إذا كان هذا 

فخشيت الدولة السعودية أن يصيبها ما أصاب الكويت من الدولة العراقية كيف حلت املشكلة  جارك بّل أنت "

ودفعت اخلوف عنها من وقوع اعتداء جديد عليها ؟ استعانت بالكفار هل هذه االستعانة مشروعة يف اإلسالم 

العلم واملربزين يف اال العلمي يعلمون مجيعا أن هناك قاعدة شرعية مل علما بأن طالب العلم فضال عن أهل 

يضعها الفقهاء على األقل بعضهم فإن القواعد الفقهية مع األسف مع أا قواعد أصولية فهي يف كثري من 

 األحيان ختتلف من مذهب إىل آخر فاألصول اليت يرجعون إليها يف تطبيق الفروع قد خيتلف مذهب عن آخر

فالقاعدة اليت يعلمها كما قلت آنفا حىت طالب العلم يعلمون أا ليست قاعدة وضعها بعض العلماء األصوليني 

(( وما ينطق عن الهوى و إمنا قاعدة وضعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املوصوف حبق يف قوله تعاىل 

وآله وسلم الذي قال مقّعدا ومؤّصال لتلك ذلك حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه  إن هو إال وحي يوحى ))

إنا ال نستعني مبشرك قاعدة  ( إنا ال نستعين بمشرك )القاعدة واألصل أال وهو قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

وضعها رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسلم وجعلها شريعة مستمرّة إىل يوم القيامة ويف لفظ آخر وهذا اللفظ األول 

مسلم يف صحيحه و يف لفظ آخر أخرجه أبو عبد اهللا احلاكم يف كتابه املعروف يف املستدرك بلفظ أخرجه اإلمام 



، فهذه قاعدة ال جيوز لدولة مسلمة إذا كانت حتكم مبا أنزل اهللا  ( إنا ال نستعين بالمشركين على المشركين )

ة السعودية كذلك ألا تزال يف كثري أما إذا كانت قد جتردت وكفرت مبا أنزل فليس بعد الكفر ذنب وليست الدول

إن مل أقل يف أكثر أحكامها تصدر عن كتاب را وسنة نبيها صلى اهللا عليه وسلم أما ها هنا فقد خرجت عن 

هذه القاعدة اليت وضعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كما شرحنا .إذا عرفنا هذه احلقيقة فهنا خمالفتان 

ببغيها على جارا واألخرى باستعانتها  ...لمتني الباغية واليت خشيت البغي من الباغية صرحيتان من دولتني مس

بأعداء األمة اإلسالمية كلها أال وهم األمريكان والربيطان وغريهم من الدول الصليبية األخرى وهي معلومة 

ه املسلمني أا ضدهم لديكم ومن عجب أن تكون االستعانة املذكورة هي ببعض الدول اليت عرف موقفها جتا

ومؤيدة ملوقف اليهود يف احتالهلم لفلسطني سواء كان الربيطانيني أوال مث األمريكيني ثانيا فهؤالء كلهم مما متالؤوا 

( إنا ال يف تأييد سيطرة اليهود على فلسطني ضد املسلمني مجيعا لو كان ميكن أن ختالف هذه القاعدة النبوية 

كن أن ختالف هذه القاعدة النبوية باالستعانة ببعض املشركني لكان ذلك باملشركني لو كان مي نستعين بمشرك )

مل يعرف تارخيهم األسود يف احنيازهم للمستعمرين اليهود على املسلمني كان ميكن أن يكون هذا مع شي من 

وا األمر الذي جيمع التحفظ ألن خمالفة القاعدة النبوية ال جيوز إال يف ظرف خاص ال يستطيع أن يلم به إال أول

األمراء والعلماء ولكين أقول كلمة رمبا مل يسبق يف كل ما جرى مين من حديث حول هذه املسألة إن كان جيوز 

االستعانة ؤالء الكفار الصليبني وإدخاهلم إىل البالد اإلسالمية اليت تعترب ملجأ البالد اإلسالمية األخرى كلها إن  

ملشركني وإدخاهلم إىل بالد املسلمني فما هو املوضع الذي ال جيوز االستعانة باملشركني كان جيوز االستعانة ؤالء ا

؟ إذا كان االستعانة باملشركني وصل حبكم الضرورة اليت نسمعها أحيانا من بعضهم استجازوا ا زعموا أن يدخلوا 

أتصور أخرى بالكفار ميكن أن تكون  الكفار إىل بالد اإلسالم فإذا هذا معناه تعطيل القاعدة النبوية ألّنين ال

  أخطر من هذه االستعانة.

إذا إىل هنا ننتهي عن الكالم فيما يتعلق باحلكومات ويبقى الكالم الذي يتعلق بالشعوب أو أفراد  ... الشيخ :

الشعوب من املسلمني ولكن قبل ذلك أريد أن ألفت النظر إىل شيء ينبغي أن ننبه له أن اإلسالم يعطي 

ب حكم الغايات فمن أمر بقتل نفس مؤمنة بغري حق فحكمه حكم الذي باشر القتل بيده هناك آمر لألسبا

بقتل رجل مسلم و مأمور ذا القتل وهذا املأمور نّفذ القتل فاآلمر حكمه حكم هذا القاتل الذي باشر القتل 

دا أن الوسائل اليت تؤدي إىل غايات ألنه أمر مبا حرم اهللا عز وجل أريد من هذا املثال واألمثلة كثرية وكثرية ج

حمرمة فهذه الوسائل أيضا هي حمرمة .كما أن الوسائل اليت تؤدي إىل غايات مشروعة فهي أيضا وسائل مشروعة 

، أي الغاية اليت يروا هي من  " الغاية تربر الوسيلة "على خالف القاعدة األوربية الكافرة الصليبية اليت تقول 



لوسيلة مهما كانت مؤدية إىل غاية غري مشروعة ومع األسف الشديد إن بعض األحزاب صاحلهم تربر هلم ا

اإلسالمّية تتبىن هذه القاعدة الكافرة الغاية تربر الوسيلة من حيث يدرون أو ال يدرون من حيث يشعرون أو ال 

ليست أسبابا مشروعة يشعرون . أعين إم جيوزون ألنفسهم أن يتبنوا من الوسائل واألسباب ما يعلمون أا 

لكنها بزعمهم تؤدي إىل غاية مشروعة الوسائل واألسباب كالغايات جيب أن تكون مشروعة وال جيوز أن تكون 

خمالفة للشرع ، الغرض أن أذّكر اآلن أنه كان من نتيجة ذاك البغي وأحملت إىل هذا ولكنين أذّكر مرة أخرى كان 

مل يقع مل تقع هذه الفتنة الكربى وهي جلب الكفار الصليبني إىل بالد  من نتيجة ذاك البغي الذي لو افرتضنا أنه

اإلسالم ال أقول بأخبس مثن بل دون مثن بل وبثمن يدفعه املستعينون ؤالء الكفار وهذا من أسوء ما وقع يف 

وال أريد منه أن التاريخ اإلسالمي حسب علمي وهنا أذكر مبثل عريب قدمي لكن ال أريد منه إال التذكري ذا املثل 

" يربر أو أن نسوغ هذه االستعانة فقد عرفتم أا خمالفة لصريح القاعدة النبوية كما ذكرنا هذا املثل العريب يقول 

أقول أنا هذا بلسان الدولة السعودية لكن هذا ليس عذرا هلم  قال احلائط للوتد ملا تشقين قال سل من يدقين "

لذين مع األسف يسموم باألصدقاء حينما يتحدثون أننا استعنا بالدول العربية أي أنين استعنت ؤالء الكفار وا

اإلسالمية وباألصدقاء من الدول األخرى كيف يكون هؤالء أصدقاء وهم أعداء األمة اإلسالمية كما ذكرنا آنفا 

لوتد ملا تشقين قال " قال احلائط لهذا ليس عذرا هلم لكن حقيقة األمر لوال أن الوتد شق اجلدار ما كان انشق 

فال عذر مطلق ال للباغي وال للمستعني للكفار يف مثل هاتني املخالفتني للشرع اآلن أدخل فيما  سل من يدقين "

يتعلق بالشعوب املسلمة وافراد املسلمني وهو األمر الثاين أو األمر الثالث إذا ما قسمنا الدول إىل باغية وإىل 

الث ما هو املوقف وهذا السؤال ال أقول يطرح نفسه فقد طرح نفسه مرارا مستعينة فهاذان قسمان القسم الث

وتكرار والناس يتحدثون فيه يف كل جملس يعقد يف هذه األيام ما هو موقف املسلمني كأفراد ومجاعات وأحزاب ؟ 

عل األحزاب أنا أقول إذا مل تستطع الدول العربية جمموعة أن حتل هذه املشلكة وأن تقضي عليها فما عسى أن تف

واجلماعات واألفراد ال تستطيع أن تفعل شيئا مطلقا ألن الفرد أضعف من اجلماعة واجلماعة أضعف من احلزب 

املنظم املكّتل وهذه اموعة كلها هي أضعف بكثري سواء قلنا عن الضعف من الناحية العلمية أو من الناحية 

تستطع أن تصنع شيئا ال أن حتول بني الباغي وبغيه وال أن  املادية من هذه الدول العربية جمتمعة وهذه كلها مل

تصد الباغي إىل أرضه فماذا يفعل األفراد املسلمون اليوم ؟ لذلك حنن نذكر عامة املسلمني بواجبهم يف أوقات 

يقول الفنت وهذه الفتنة أنا شخصيا ال أعلم نظريها وقع يف العامل اإلسالمي وإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

( إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا يف كثري من األحاديث الصحيحة 

( يبيع أحدهم دينه بعرض يف بعضها يف بعض هذه األحاديث  ويمسي كافرا  ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا )



( فكونوا أحالس صالة والسالم قال ويف البعض اآلخر فإذا أدركتم ذلك أو كما قال عليه ال من الدنيا قليل )

أي الزموا بيوتكم وال تتدخلوا يف مثل هذه الفنت ألنكم ال تستطيعون أن تفلحوا ألن الدول اليت هي  بيوتكم )

أقوى منكم كما ذكرنا لن تستطع أن تصلح وال أنتم يا معشر األفراد من الشعوب أو اجلماعات أو األحزاب لن 

(  ل كلها لن تستطيع أن تقاتل . إذا صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال تستطيعوا أن تقاتلوا والدو 

هذا ختام ما أردت أن أقوله ذه املناسبة ولكين أيضا أريد أن ألفت النظر إىل بعض  كونوا أحالس بيوتكم )

ا قوله عليه الصالة الظواهر اليت نلمسها اآلن مما يذكرنا ببعض الفقرات اليت جاءت يف بعض تلك األحاديث منه

والسالم أن الناس يف زمن الفنت هلم عقول لكنها كاهلباء حيسب أكثرهم أم على شيء وليسوا على شيء وإذا  

كانت هذه الفتنة ذه املثابتة يف الضخامة واخلطورة ومل يلتزم املسلم بيته وداره فمىت يلتزم داره ؟ حنن نعلم أنه وقع 

املسلمني مل يتدخل الكافر الصلييب الذي أمر املسلمون مبقاتلته وبأن يدعوا إىل يف التاريخ األول خالف بني 

واحدة من ثالث إما اإلسالم وإما اجلزية وإما أن يدفعوا وإما القتل أن يدفعوا اجلزية عن يد وهم صاغرون وإما 

رضي اهللا عنهما مل  احلرب مل يتدخل يف ذلك اخلالف الذي وقع يف اإلسالم األول أعين ما بني علي ومعاوية

يتدخل الكافر بني الفريقني بل كان حيسب حساما وخيشى سطوما ومع ذلك فقد احناز كثري الصحابة عن 

الطائفتني ومل ينضموا إىل إحدامها ملاذا ؟ ألنه كان سرتاق و فعال أريقت دماء كثري من املسلمني من بني الطائفتني 

ى اهللا عليه وسلم اعتزلومها بأا فتنة املسلم يقاتل أخاه املسلم يف أمر فيه املتقاتلتني فكان بعض أصحاب النيب صل

شبهة فيه دقة هذا خليفة املسلمني وهو علي بن أيب طالب مل يبايعه معاوية وهو يف دمشق الشام لكنه حيتج بأنه 

قاتلني وجهة نظر وإن كان يطالب بقتل الذين قتلوا اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه إذا لكل من املت

حنن اليوم بعد أن متكنا من دراسة التاريخ اإلسالمي وهذا اخلالف الذي وقع قدميا اآلن نستطيع أن نقول بكل 

صراحة وبكل جرأة أن عليا كان احلق معه وأن معاوية باغيا مع أنه مسلم ومع أنه صحايب لكن كيف عرفنا هذا 

لناشب بني الدول العربية وهو أدق بكثري من ذاك اخلالف الذي تبني وهل ميكن اآلن أن نعرف هذا اخلالف ا

احلق لنا بعد دراستنا ألسباب اخلالف وعرفنا أن أحد الصحابة الذين امنازوا واحنازوا عن كل من الطائفتني انضم 

صالة أخريا إىل جيش علي حينما رأى نبوءة من نبوءات الرسول صلى اهللا عليه وسلم أال وهو قوله عليه ال

فلما قتل عمار رضي اهللا عنه وكان يف جيش علي حينئذ انضم بعض  ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية )والسالم 

الصحابة من الذين مسعوا هذا احلديث من فم الرسول عليه السالم كان من قبل ال مع هؤالء وال مع هؤالء ملا 

ني من أجل أن هذا املسلم يرى أنه أولئك على خطأ ذكرت آنفا من أن هناك شبهة فهو ال يريد أن يقاتل املسلم

( ويح عمار تقتله الفئة الباغية لكن ملا تبني له من املعصوم شهادة ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها 



انضم إىل علي هل حنن معشر أفراد املسلني اليوم نستطيع أن نقول إننا مع هؤالء أو مع هؤالء أن نكون مع  )

ء على هؤالء أو مع هؤالء على أولئك أين الدليل يف هذا علما بعد أن شرحنا لكم أن كال منهما خمالف هؤال

للشرع وليس األمر كما كان يف عهد علي احلق كان مع علي ومعاوية كان هو الباغي مع ذلك مع الفارق الواضح 

اك فتنة كانت بني طائفتني مسلمتني أما اآلن الكبري بني تلك الفتنة وبني هذه الفتنة الفارق الكبري من جهة أنه هن

فالفتنة أوال بني طائفتني مسلمتني زايد أن ما إحدى الطائفتني دول مشركة كافرة صليبية وهي أيّدت اليهود على 

املسلمني فاملشكلة هنا أكرب و أكرب لذلك ال يستطيع املسلم يف هذه الظروف احلرجة إال يف أن يتمسك بقوله 

هذا آخر ما يتيسر يل ذكره يف هذه املناسبة  ( كونوا أحالس بيوتكم )بل و أن يعض عليه بالنواجذ عليه السالم 

وأنا أعلم يقينا أن هناك كثريا من األسئلة واإلشكاالت لكين أريد إن كان كان هناك شيء من ذلك أن يالحظ 

رأي واجتهاد من عنده وهو ليس  السائلون ما قدمت آنفا من التفريق بني العلماء وغريهم أال حيكم أحدهم ب

  . نعم . (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ))كأهل العلم واالجتهاد 

سائل يقول الرجاء التفريق بني الواقع يف اخلليج و أفغانستان حيث أنكم قلتم أن أفغانستان جهاد ونية  السائل :

  واخلليج فنت ؟

ل املسكني أن حينما بدأ اجلهاد يف أفغنستان كان هناك فتنة أم كان جهادا هذا سؤال هل يقول السائ الشيخ :

تكرر مع األسف الشديد من كثري من الناس فهم ال يفرقون بني الناس من إخواننا األفغانيني والذين جاهدوا عشر 

األسف يف آخر هذه سنني يف سبيل القضاء على احلكم الشيوعي يف بالدهم وإن أصابتهم وكسة أو نكسة مع 

السنني ونرجوا أن يكون أمرا عارضا ال يفرق هذا السائل وأمثاله بني واضع هؤالء الذين ابتدؤوا اجلهاد يف سبيل 

اهللا صدما للحزب الشيوعي الذي يتبناه الشيوعيني هناك سواء كانوا من السوفيات قدميا أو من أذنام حديثا ال 

ة القائمة اليوم وليس هناك جهاد ولذلك فمن متام احلديث الذي أشرت إليه يف يفرقون بني هذا اجلهاد وبني الفتن

" أن الناس عصاي جتمعهم وعصاي ختما كلميت السابقة أننا جيب أن ال نكون كما يقول املثل العامي السوري 

دعاة كلمة بتجمعنا وكلمة بتفرقنا من عهد قريب كان يوجد بعض الناس الذين يتظاهرون بأم    بطرهم "

إسالميني كانوا يكفرون حزب البعث ومن يكون على رأسه وإىل اآلن ما بني عشية وضحها أصبح هذا الرئيس 

هو أمل الدول أو األمة أو الشعوب اإلسالمية كلها ما الذي جرى كأنه بدأت منه كلمات طيبيات ومجيالت 

" أمسع جعجعة عال وأن ال نسمع كما قيل وحنن نريد أن تكون معربة عن واقع هذا الرئيس ولكننا نريد أن نرى ف

حنن اكتفينا بأقوال ومواعيد من كل هؤالء احلكام خاصة ذاك الذي قضى اهللا عليه الذي كان  وال أرى طحنا "

خيدر أعصاب الشعوب املسلمة بقوله إننا نريد أن نرمي اليهود يف البحر فماذا كانت العاقبة أم متكنوا من الّرب 



آخره هذه الكلمات اعتدناها  فنحن نريد أقواال حنن نسمع مثال شيئا يبشر خبري بأن صدام  من الفلسطني إىل

حسني تبني له أن ال حياة وال وال إالّ باإلسالم حنن نريد دعما هلذه الكلمة أن يعلن تربّأه من حزب البعث مث هذا 

كلها ألن اإلسالم ال يقر أي حزب   ال يكفي أن يلغي شيئا امسه حزب البعث مث هذا ال يكفي أن يلغي األحزاب

(( وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا  ألن اهللا عز وجل يقول يف صريح القرآن الكرمي 

من عجب و الكالم كما يقال ذو شجون إن الدول اإلسالمية أكثرها يوجد  كل حزب بما لديهم فرحون ))

الربملانات وهذه الربملانات جتمع فيها بني الصاحل وبني الطاحل جتمع فيها وتقبل  فيها ما يسمونه بالرطانة األعجمية

فيها أي شخص كان منتميا ألي حزب ولو كان هذا احلزب يوايل دولة كافرة ختذل اإلسالم واملسلمني مع ذلك 

أخي الربملانات ال له احلق أن يرشح نفسه يف الربملان مع ذلك جتد بعض األحزاب اإلسالمية يرون إيش فيها يا 

(( ينتبهون أن هذا نظام كافر ال ميثل احلكم اإلسالمي اإلسالم يقول خماطبا الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ترى أمرهم شورى بينهم َمن من  (( وأمرهم شورى بينهم ))ويقول يف اآلية األخرى  وشاورهم في األمر ))

بينهم أي الصاحل والطاحل العامل واجلاهل ما إخال ما أظن أن املسلمني يفهم حىت من هؤالء احلزبيني أمرهم شورى 

أحدا يفهم هذه اآلية بأا تعين استشارة كل فرد من أفراد املسلمني مث يدخل يف ذلك النساء مث يدخل يف النساء 

ك ال أحد املؤمنة والفاسقة واملتربجة واملتسرتة هل هذه اآلية تعين كل هذه األجناس من اجلهال والفساق وحنو ذل

  . ...أظن يعتقد إذا كان عنده شيء من املعرفة باإلسالم وحينئذ كيف يقولون ماذا 


